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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE  

1.1. Zadání prací 

Práce byly zadány Objednávkou č.: 0076/2020 ze dne 28.2.2020 uzavřenou mezi Městskou částí 
Praha-Suchdol, jako objednatelem a společností CZECH Consult, spol. s r. o., jako zhotovitelem. 
Dále byly práce rozšířené písemným dodatkem ze dne 22.9.2020. 

Předmětem díla je zpracování zakázky „Zpracování a vyhodnocení dopravních průzkumů 
tranzitních vztahů a křižovatkových pohybů na vybraných křižovatkách Městské části Praha-
Suchdol“. 

Plnění zakázky bylo po dohodě se zadavatelem odloženo z jarního období na začátek podzimu 
2020. Důvodem bylo omezení dopravy způsobené vládním opatřením s ohledem na šíření nákazy 
COVID-19.  Výsledky průzkumu dopravy by v období omezení byly výrazně ovlivněné, a proto byl z 
objektivních důvodů odložen termín průzkumů, s předpokladem realizace v počátku měsíce říjen 
2020. Přestože byla v říjnu postupně opět zaváděna opatření kvůli šíření COVID-19, bylo po 
dohodě se zadavatelem rozhodnuto realizovat sběr dat hned na počátku října. Vliv omezení je 
popsán v dalších kapitolách.  

1.2. Cíl prací 

Cílem prací bylo zpracování a vyhodnocení dopravních průzkumů za účelem zjištění podílu 
tranzitních vztahů městskou částí Praha-Suchdol a vyhodnocení dopravních průzkumů 
křižovatkových pohybů na vybraných křižovatkách. 
V této zprávě jsou prezentovány základní výsledky, podrobné výsledky jsou uvedeny v přílohové 
části.  

1.3. Klimatické podmínky 

Pondělí 5.10.2020 

Bylo oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo slabý déšť. Denní teploty 13 až 17°C. Noční teploty 
9 až 5°C. Vítr JV o rychlosti 4 až 8 m/s, v nárazech 15 m/s. 

Úterý 6.10.2020 

Bylo polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 14 až 18°C. Noční teploty 10 až 6°C. 
Vítr JZ o rychlosti 2 až 6 m/s. 

1.4. Dopravní omezení v průběhu průzkumových prací 

Z důvodu opravy komunikace byl od pondělí 5. října 2020 (přibližně od 4.30 hodin) do čtvrtka 15. 
října 2020 (přibližně do 4.30) omezen provoz na komunikaci v Lysolajském údolí. Komunikace byla 
průjezdná pouze ve směru do Dejvic. V opačném směru vedla objízdná trasa přes komunikace 
Kamýcká a Sídlištní a dále kolem zahrádek Zavážka. 
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Tímto opatřením byl jednosměrně ovlivněn provoz přes křižovatku Kamýcká x Sídlištní (ve směru 
z Kamýcké do Sídlištní) a zároveň došlo ke změně organizace provozu MHD na linkách 160 a 355. 

Provozní opatření pro linku MHD číslo 160 

Linka byla ze zastávky V Podbabě vedena jednosměrným objezdem přes zastávky Kamýcká, 
Sídlištní, Štěpnice, Lysolaje, Žákovská a Pod Hájem. V oblastech zastávek K Drsnici a K 
Horoměřicům byla nahrazena linkou číslo 359. Ve směru Výhledy byla zrušena zastávka: 
Břetislavka, Pod Hájem, Žákovská, Lysolaje, Sídlištní, Kamýcká, Budovec, K Drsnici, Suchdol, 
Suchdolské náměstí, Zemědělská univerzita, Výhledské náměstí, K Horoměřicům, Výhledy Ve 
směru Dejvická byly zrušeny zastávky: Výhledy, K Horoměřicům, Výhledské náměstí, Zemědělská 
univerzita, Suchdolské náměstí, Suchdol, K Drsnici, Budovec Ve směru Dejvická byla přemístěna 
zastávka Kamýcká do ulice Sídlištní, za křižovatku s ulicí Kamýcká. Ve směru Nádraží Podbaba se 
přemístila zastávka V Podbabě v ulici Podbabské přibližně o 90 metrů po směru jízdy. 

Provozní opatření pro linku MHD číslo 355 

Pouze ve směru Únětice byla mezi zastávkami V Podbabě a Horoměřice linka odkloněna přes 
zastávky Kamýcká, Sídlištní a Štěpnice (v zastávkách linky číslo 160). Ve směru Únětice byly 
zrušeny zastávky Břetislavka, Pod Hájem, Žákovská a Lysolaje. Ve směru Nádraží Podbaba byla 
přemístěna zastávka V Podbabě v ulici Podbabské přibližně o 90 metrů po směru jízdy. 

Zdroj informací: webové stránky Městské části Praha - Lysolaje 

1.5. Omezení provozu dopravy s ohledem na aktuální stav šíření nákazy 
COVID-19 

Od pondělí 5.10.2020 začal platit na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení 
epidemické situace v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19. Podle prohlášení Ministerstva 
zdravotnictví z 29. září se pak s účinností od pondělí 5. října uzavřely vybrané střední školy 
v okresech se s vyšším rizikem nákazy. Na území hlavního města Prahy a krajů s vyšším rizikem 
nákazy byl od 5. října 2020 omezen provoz středních, vyšších a vysokých škol. Vzhledem k aktuální 
epidemiologické situaci byla zakázána osobní přítomnost studentů na výuce.  

V období realizace dopravního průzkumu byl omezen i provoz České zemědělské univerzity 
v Praze (dále jen ČZU) - studenti byli v distančním režimu vzdělávání. Byla učiněna řada jednání 
s pracovníky ČZU s cílem zjistit počty vozidel přijíždějících na Univerzitu při běžném provozu 
Univerzity. Bohužel data z vjezdových bran jsou archivována pouze po omezenou dobu, data za 
obvyklý provoz nejsou k dispozici. 

1.6. Termín dopravních průzkumů 

Termín dopravních průzkumů byl předem konzultován se zadavatelem a zvolen tak, aby byly 
minimalizovány uzavírky komunikací v oblasti městské části Praha – Suchdol. Pondělní termín byl 
zvolen záměrně pro porovnání rozdílu mezi dnem ovlivněným příjezdem vozidel po víkendu 
a průměrným pracovním dnem. Průzkumy proběhly v pondělí 5.10.2020 a v úterý 6.10.2020.  
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2. SLEDOVANÉ PROFILY A KŘIŽOVATKY  

Zadáním bylo specifikováno pět křižovatek, kde proběhl průzkum intenzit v rozsahu 6-22 hodin. 
Na všech křižovatkách byl pořízen videozáznam, ze kterého byly zjištěny intenzity dopravy. Při 
sčítání byly rozlišovány kategorie vozidel a jednotlivé křižovatkové pohyby.  

Sledované křižovatky: 
1. Kamýcká × Dvorská 

2. Suchdolská × Internacionální 

3. Kamýcká × Internacionální 

4. Kamýcká × Suchdolská 

5. Pod Rybníčkem × V Údolí 

 

Pro zjištění tranzitní dopravy byly na dvou profilech zaznamenávány registrační značky vozidel 
(RZ). První profil byl umístěn v blízkosti křižovatky Kamýcká × Suchdolská (ve směru na Prahu 6). 
Druhý profil byl umístěn v blízkosti křižovatky Kamýcká × Dvorská (ve směru na Horoměřice). Na 
obou profilech byly registrační značky zaznamenávány ve všech pruzích v obou směrech v období 
6-22 hodin.  

Profily stanovení podílu tranzitu (záznam RZ): 
1. Kamýcká (Suchdolská) 

2. Kamýcká (Dvorská) 

Sledované křižovatky a profily jsou vyznačeny na obrázku číslo 1.  
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Obr. 1: Sledované křižovatky (sčítání intenzit) a profily (záznam RZ vozidel) 
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3. VÝSLEDKY DOPRAVNÍCH PRŮZKUMŮ  

3.1. Omezení výuky na ČZU 

Výsledky průzkumů jsou ovlivněny omezením provozu Univerzity. V době provádění průzkumů 
byli všichni žáci na distanční výuce. Průzkumem bylo zjištěno v ulici Internacionální v úseku 
Kamýcká – U Kruhovky 2 406 vozidel obousměrně. Z tohoto počtu pouze 585 vozidel projelo 
hlavním vjezdem do/z areálu. Data o přesném počtu vozidel přijíždějících do areálu Univerzity 
z období běžného provozu Univerzity se nepodařilo získat. Na základě hodnot uvedených dále 
v textu byl proveden odborný odhad počtu vozidel v běžném období.  

Technická správa komunikací publikuje intenzity dopravy na sledované komunikační síti. Ulice 
Kamýcká v oblasti Suchdola je pokryta celkem třemi úseky. Hodnoty zjištěné průzkumem v říjnu 
2020 a hodnoty publikované TSK pro rok 2019 jsou porovnány v tabulce číslo 1.  

Porovnání hodnot ukazuje snížení hodnot zjištěných průzkumem oproti hodnotám z roku 2019. 
Pokles je však relativně nízký. Pokles intenzit automobilové dopravy vyvolaný zrušením prezenční 
výuky na ČZU je zřejmě částečně kompenzován nárůstem počtu vozidel z důvodu přesunu osob 
z hromadné dopravy do individuální.  

 
Tab. 1: Počty vozidel zjištěné průzkumem a publikované TSK pro rok 2019 

 

 

ČZU disponuje v areálu téměř 1300 parkovacími místy, které bývají v běžném provozu univerzity 
z cca 90 % obsazeny. Denní obrátkovost vozidel na parkovištích ČZU je velmi nízká, převážně jde 
o jednorázový příjezd a odjezd vozidla do/z areálu. Na základě poskytnutých dat o zatížení areálu 
v době průzkumu se dá předpokládat, že univerzita generuje v normálním režimu provozu cca 
o 800 – 1000 vozidel na příjezdu a na odjezdu do/z areálu za den více než v době realizace 
průzkumu. Tento předpoklad odpovídá přibližně i rozdílu hodnot uvedených v tabulce číslo 1. 

Při běžném provozu ČZU lze očekávat mírně vyšší intenzity dopravy na dotčených komunikacích 
a také mírně nižší podíl tranzitní dopravy (o jednotky %). Lze očekávat, že při návratu k normálu se 
část osob přesune zpět z individuální dopravy do hromadné dopravy.  

3.2. Vliv omezení provozu na komunikaci v Lysolajském údolí 

Z důvodu opravy komunikace v Lysolajském údolí byla ulicemi Kamýcká – Sídlištní vedena objízdná 
trasa ve směru z Prahy. Na křižovatce K4 Kamýcká × Suchdolská byla zjištěna směrová 
nerovnoměrnost mezi rameny Kamýcká a Sídlištní. Ve směru Kamýcká – Sídlištní bylo za den 
zjištěno 1 536 vozidel, v opačném směru (Sídlištní – Kamýcká) to bylo pouze 917 vozidel. Tato 
nerovnoměrnost je způsobena jednosměrnou uzavírkou ulice v Lysolajském údolí.  

profil
průzkum 

říjen 2020

TSK 2019 

(odhad 6-22 hod)

TSK 2019 

(0-24 hod)

Kamýcká (Dvorská - Internacionální) 10 419 11 870 13 189

Kamýcká (Internacionální - Suchdolská) 11 452 12 555 13 950

Kamýcká (Suchdolská - Roztocká) 14 869 15 131 16 812
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3.3. Průzkumu intenzit dopravy 

Průzkum intenzit byl vykonán na pěti vybraných křižovatkách. Nejzatíženější křižovatkou ve 
sledované oblasti je Kamýcká × Suchdolská. V období 6-22 hodin projede křižovatkou více než 
16 tisíc vozidel. Celkové počty vozidel zjištěné na jednotlivých křižovatkách jsou uvedené v tabulce 
číslo 2.  

 
Tab. 2: Celkový počet vozidel na jednotlivých křižovatkách, období 6-22 hodin 

 

 

Nejzatíženějším profilem ve sledované oblasti je ulice Kamýcká v úseku Suchdolská – Ke Kladivům. 
V období 6-22 hodin projede profilem v obou směrech téměř 15 tisíc vozidel.  

Zatížení sledované sítě v období 6-22 hodin je zobrazeno na obrázkuObr. 12 v kapitole 3.6.  

Podrobné výsledky zahrnující denní variace intenzit a rozdělení na jednotlivé kategorie jsou 
uvedeny v přílohové části. Vyhodnocení je vytvořeno pro jednotlivé křižovatkové pohyby, v součtu 
za jednotlivá ramena křižovatek a za křižovatky celkem.  

3.4. Denní variace intenzit 

Denní variace intenzit zjištěné průzkumem jsou podrobně vyhodnoceny v přílohové části. Počty 
vozidel byly rozděleny podle zdroje a cíle cesty. Vozidlům byla přidělena vždy jedna z těchto 
hodnot ve zdroji a v cíli cesty: 

 Suchdol – území městské části Praha Suchdol 

 Praha – území na jih od křižovatky Kamýcká × Suchdolská 

 Středočeský kraj – území na sever od křižovatky Kamýcká × Dvorská 

Grafy dále v textu ukazují denní variace počtu vozidel pro všechny kombinace těchto tří hodnot. 
První grafu ukazuje počty vozidel pohybujících se ve směru Středočeský kraj – Suchdol. 
Z uvedeného grafu je patrná výrazná ranní špička u vozidel tranzitujících přes Suchdol 
(Středočeský kraj – Praha).  

Druhý graf zobrazuje obdobná data pro směr Praha – Středočeský kraj. Zde je výrazná odpolední 
špička u tranzitujících vozidel (Praha – Středočeský kraj) a u vozidel Praha – Suchdol.  

 

číslo název

osobní 

automobily

dodávkové 

automobily

nákladní 

automobily, 

autobusy motocykly Celkem

K1 Kamýcká x Dvorská 9 821 758 405 117 11 101

K2 Suchdolská x Internacionální 2 648 266 614 38 3 566

K3 Kamýcká x Internacionální 11 388 963 975 151 13 477

K4 Kamýcká x Suchdolská 13 747 1 184 1 100 200 16 231

K5 Pod rybníčkem x V údolí 1 120 103 18 2 1 243
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Obr. 2: Denní variace počtu vozidel v rozdělení podle zdroje a cíle cesty, směr Středočeský kraj – Praha, období 6-22 
hodin, celkem všechny kategorie vozidel 

 

 

 
Obr. 3: Denní variace počtu vozidel v rozdělení podle zdroje a cíle cesty, směr Praha – Středočeský kraj, období 6-22 
hodin, celkem všechny kategorie vozidel 
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3.5. Doba pobytu 

Doba pobytu byla vyhodnocena podle místa zdroje a cíle cesty. Grafy uvedené dále v textu 
zobrazují dobu pobytu v dané oblasti podle času překročení hranice Suchdola. Z grafů jsou patrné 
odpolední dopravní špičky související s dobou pobytu v dané oblasti 7-10 resp. 10-12 hodin. Na 
základě těchto dat byly počty dojíždějících kvantifikovány. Jejich počty jsou uvedené v textu u 
každého grafu.  

3.5.1. Doba pobytu v Praze 

Graf čísloObr. 4 ukazuje dobu pobytu v Praze u vozidel jedoucích do Středočeského kraje. Z grafu 
je patrná výrazná odpolední špička vyvolaná zejména vozidly, která v Praze pobývala 7-12 hodin. 
Těchto vozidel je celkem cca 500.  

 
Obr. 4: Denní variace počtu vozidel, doba pobytu v Praze, vztah Praha – Středočeský kraj, období 6-22 hodin, všechna 
vozidla mimo autobusů MHD 

 

Doba pobytu v Praze u vozidel ve vztahu Praha – Suchdol je zobrazena na obrázku čísloObr. 5. 
Mírná ranní špička je způsobena vozidly pobývajícími v Praze více než 12 hodin. Odpolední špička 
je vyvolána vozidly, která pobývala v Praze 7-12 hodin. Těchto vozidel je cca 450.  

 
Obr. 5: Denní variace počtu vozidel, doba pobytu v Praze, vztah Praha – Suchdol, období 6-22 hodin, všechna vozidla 
mimo autobusů MHD 
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3.5.2. Doba pobytu ve Středočeském kraji 

V následujících grafech je zobrazena doba pobytu ve Středočeském kraji. Ve vztahu Středočeský 
kraj – Praha je cca 150 vozidel, které ve Středočeském kraji pobývali 7-12 hodin. Výrazná ranní 
špička potvrzuje vysoké hodnoty v odpoledních hodinách v opačném směru (Obr. 4).  

 
Obr. 6: Denní variace počtu vozidel, doba pobytu ve Středočeském kraji, vztah Středočeský kraj – Praha, období 6-22 
hodin, všechna vozidla mimo autobusů MHD 

 

 

 

Vztah Středočeský kraj – Suchdol je zobrazen v grafu čísloObr. 7. V tomto směru bylo zjištěno cca 
150 vozidel pobývajících ve Středočeském kraji 7-12 hodin.  

 
Obr. 7: Denní variace počtu vozidel, doba pobytu ve Středočeském kraji, vztah Středočeský kraj – Suchdol, období 6-22 
hodin, všechna vozidla mimo autobusů MHD 
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3.5.3. Doba pobytu na Suchdole 

Samostatně byla vyhodnocena doba pobytu vozidel na Suchdole. Zde je patrný relativně vysoký 
podíl vozidel, která jsou na Suchdole méně než 15 minut. Z grafu čísloObr. 8 jsou dále dobře 
patrná vozidla, která na Suchdole pobývala 10-12 hodin a odjížděla ráno mezi 6-8 hodinou. Tzn. na 
Suchdole byla přes noc, ale méně než 12 hodin. Dále je zde patrná odpolední dopravní špička 
způsobená vozidly, která na Suchdole pobývala 7-10 hodin. Těchto vozidel je cca 300.  

 
Obr. 8: Denní variace počtu vozidel, doba pobytu na Suchdole, vztah Suchdol – Praha, období 6-22 hodin, všechna 
vozidla mimo autobusů MHD 

 

 

Vztah Suchdol – Středočeský kraj (Obr. 9) ukazuje podobně jako v předchozím případě vozidla 
pobývající na Suchdole přes noc méně než 12 hodin. Podobně jako v předchozím případě jsou zde 
také vozidla v odpolední dopravní špičce pobývající na Suchdole 7-12 hodin. V období 7-8 hodin je 
patrný vyšší počet vozidel pobývajících na Suchdole méně než 15 minut. Tato skupina je 
analyzována v následující kapitole.  

 
Obr. 9: Denní variace počtu vozidel, doba pobytu na Suchdole, vztah Suchdol – Středočeský kraj, období 6-22 hodin, 
všechna vozidla mimo autobusů MHD 
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3.5.4. Dovoz dětí do Základní školy. 

Rozborem doby pobytu na Suchdole byl v období 7-8 hodin zjištěn vyšší počet vozidel pobývajících 
na Suchdole méně než 15 minut. Těchto vozidel bylo celkem 64, z toho v těchto vztazích: 

 Střč kraj – Suchdol – Střč kraj  27 vozidel 

 Střč kraj – Suchdol – Praha  20 vozidel 

 Praha – Suchdol – Praha  11 vozidel 

 Praha – Suchdol – Střč kraj  6 vozidel 

Nelze jednoznačně prohlásit, že všech 64 vozidel má za cíl základní školu. S uvedenými hodnotami 
korespondují počty vozidel zjištěné na křižovatkách Kamýcká × Dvorská a Pod Rybníčkem × 
V Údolí, které jsou zobrazeny v grafech dále v textu.  

 
Obr. 10: Denní variace počtu vozidel, křižovatka Kamýcká × Dvorská, směr Kamýcká SZ – Dvorská (vlevo), Kamýcká JV – 
Dvorská (vpravo), období 6-22 hodin, celkem všechna vozidla 

   

 
Obr. 11: Denní variace počtu vozidel, křižovatka Pod Rybníčkem × V Údolí, směr Pod Rybníčkem Západ – Pod Rybníčkem 
Východ (vlevo), Pod Rybníčkem Východ – Pod Rybníčkem Západ (vpravo), období 6-22 hodin, celkem všechna vozidla 

   

 



Dopravní průzkumy tranzitních vztahů a křižovatkových pohybů na vybraných křižovatkách 
Městské části Praha-Suchdol 

CZECH Consult spol. s r.o., Zderazská 1625/65, 153 00 Praha 16 
 info@czechconsult.cz     www.czechconsult.cz 15 

3.6. Tranzitní doprava 

Stanovení podílu tranzitní dopravy bylo provedeno záznamem registračních značek na dvou 
profilech. Registrační značky byly spárovány a po analýze získaných dat byl stanoven časový limit 
pro tranzit mezi profily. Celkem bylo v období 6-22 hodin zjištěno 6 413 vozidel, které oblastí 
projíždí.  

Podíl tranzitní dopravy byl stanoven jako podíl počtu tranzitujících vozidel a celkového počtu 
vozidel na profilu. Podíl tranzitujících vozidel je v období 6-22 hodin na profilu Kamýcká 
(Suchdolská) 42 %, na profilu Kamýcká (Dvorská) 60 %. Zatížení ulice Kamýcká s vyznačením 
tranzitujících vozidel je zobrazeno na obrázku 12. 
Obr. 12: Pentlogram zatížení sledované komunikační sítě, celkové intenzity a počet tranzitujících vozidel, období 6-22 
hodin, celkem všechna vozidla, sběr dat 6.10.2020 
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Podíl tranzitní dopravy se mění v průběhu dne a v závislosti na směru (do centra Prahy/z centra 
Prahy). Nejvyšších hodnot dosahuje v ranní dopravní špičce ve směru do centra Prahy. Denní 
variace celkového počtu vozidel a počtu tranzitujících vozidel pro jednotlivé profily a směry je 
zobrazena na obrázcích č. 13 až 16.  

 
Obr. 13: Denní variace počtu vozidel celkem a tranzitujících vozidel, profil Kamýcká (Suchdolská), směr do centra Prahy, 
období 6-22 hodin, celkem všechny kategorie vozidel 

 

 
Obr. 14: Denní variace počtu vozidel celkem a tranzitujících vozidel, profil Kamýcká (Suchdolská), směr z centra Prahy, 
období 6-22 hodin, celkem všechny kategorie vozidel 
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Obr. 15: Denní variace počtu vozidel celkem a tranzitujících vozidel, profil Kamýcká (Dvorská), směr do centra Prahy, 
období 6-22 hodin, celkem všechny kategorie vozidel 

 

 
Obr. 16: Denní variace počtu vozidel celkem a tranzitujících vozidel, profil Kamýcká (Dvorská), směr z centra Prahy, 
období 6-22 hodin, celkem všechny kategorie vozidel 

 

 

3.7. Porovnání intenzit zjištěných v pondělí a v úterý 

Záznam provozu byl proveden pro dva pracovní dny – pondělí 5.10. a úterý 6.10. V souladu 
s objednávkou byl podrobně vyhodnocen pouze jeden den, tedy úterý 6. 10. 2020. Pro porovnání 
denních variací intenzit byly v obou dnech vyhodnoceny oba vstupní profily ulice Kamýcká. 
Porovnání zjištěných hodnot ukazuje jen mírné rozdíly. Výsledky jsou zobrazeny na obrázcích číslo 
17 až 20. 
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Obr. 17: Denní variace počtu vozidel, pondělí a úterý, profil Kamýcká (Suchdolská), směr do centra Prahy, období 6-22 
hodin, celkem všechny kategorie vozidel 

 

 

 
Obr. 18: Denní variace počtu vozidel, pondělí a úterý, profil Kamýcká (Suchdolská), směr z centra Prahy, období 6-22 
hodin, celkem všechny kategorie vozidel 

 

 
Obr. 19: Denní variace počtu vozidel, pondělí a úterý, profil Kamýcká (Dvorská), směr do centra Prahy, období 6-22 
hodin, celkem všechny kategorie vozidel 
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Obr. 20: Denní variace počtu vozidel, pondělí a úterý, profil Kamýcká (Dvorská), směr z centra Prahy, období 6-22 hodin, 
celkem všechny kategorie vozidel 
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4. PŘÍLOHY  

V přílohové části jsou obsaženy grafikony jednotlivých křižovatek a podrobné tabelární 
vyhodnocení intenzit na jednotlivých křižovatkách. Podrobné výsledky zahrnují denní variace 
intenzit a rozdělení na jednotlivé kategorie. Vyhodnocení je provedeno pro jednotlivé 
křižovatkové pohyby, v součtu za jednotlivá ramena křižovatek a za křižovatky celkem.  


